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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2014 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR00065212013 

DATA DE REGISTRO NO MTE: 25/02/2013 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: 	MR00290212013 

NÚMERO DO PROCESSO: 	46212.00200012013-82 

DATA DO PROTOCOLO: 	2 110212 0 1 3 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/internetlmediador.  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ n. 76.602.36610001-00, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). 
MOACIR RIBAS CZECK; 

f 

SINDICATO DOS CONCESSIONARIOS E DISTRIBUIDORES DE VEICU, CNPJ n. 
01.819.58710001-28, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). HELMUTH ALTHEIM; 

celebram a presente CONVENÇÃO COL VA DE TR 	LHO, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas cláusulas seguint  

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1° de maio de 
2012 a 30 de abril de 2014 e a data-base da categoria em 1° de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Dos Trabalhadores 
Transportes Rodoviários do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes Terrestres, com abrangência territorial em Adrianópolis/PR, Agudos do SuI/PR, 
Almirante Tamandaré/PR, Altamira do Paraná/PR, Alto Paraíso/PR, Amaporã/PR, Anahy/PR, 
Ângulo/PR, Antonina/PR, Antônio Olinto/PR, Araruna/PR, Araucária/PR, Assis 
Chateáubriand/PR, Atalaia/PR, Balsa Nova/PR, Barbosa Ferraz/PR, Boa Esperança/PR, Boa 
Ventura de São Roque/PR, Boa Vista da Aparecida/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Bom Jesus do 
Sul/PR, Bom Sucesso do Sui/PR, Braganey/PR, Brasilândia do Sul/PR, Cafelãndia/PR, Cafezal 
do Sul/PR, Campina da Lagoa/PR, Campina do Simão/PR, Campina Grande do Sul/PR, Campo 
Bonito/PR, Campo do Tenente/PR, Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Cândido de Abreu/PR, 
Candói/PR, Catanduvas/PR, Cerro Azul/PR, Cidade Gaúcha/PR, Colombo/PR, Contenda/PR, 
Corbélia/PR, Coronel Domingos Soares/PR, Corumbataí do Sul/PR, Cruzeiro do SuI/PR, 
Curitiba/PR, Diamante do Norte/PR, Diamante do Sul/PR, Doutor Ulysses/PR, Esperança 
Nova/PR, Espigão Alto do Iguaçu/PR, Farol/PR, Fazenda Rio Grande/PR, Fénix/PR, Fernandes 
Pinheiro/PR, Figueira/PR, Flor da Serra do Sul/PR, Floraí/PR, Flórida/PR, Formosa do 
Oeste/PR, Foz do Jordão/PR, Goioeré/PR, Goioxim/PR, Guairaçá/PR, Guamiranga/PR, 
Guapirama/PR, Guaporema/PR, Guaraniaçu/PR, Guaraqueçaba/PR, Guaratuba/PR, Honório 
Serpa/PR, Ibema/PR, lguaraçu/PR, lguatu/PR, lmbaú/PR, lnajá/PR, lndianópolis/PR, Iracema do 
Oeste/PR, Iretama/PR, ltaipulándia/PR, ltambé/PR, ltaperuçu/PR, ltaúna do Sul/PR, lvaté/PR, 
lvatuba/PR, Jardim Olinda/PR, Jesuítas/PR, Juranda/PR, Lapa/PR, Laranjal/PR, Lindoeste/PR, 
Lobato/PR, Luiziana/PR, Mamboré/PR, Mandirituba/PR, Manfrinópolis/PR, Manoel Ribas/PR, 
Marilena/PR, Marquinho/PR, Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Mirador/PR, Morretes/PR, Munhoz de 
Melo/PR, Nova Aliança do lvaí/PR, Nova Aurora/PR, Nova Cantu/PR, Nova Esperança do 
Sudoeste/PR, Nova Laranjeiras/PR, Nova Londrina/PR, Nova Santa Bárbara/PR, Nova 
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Tebas/PR, OrtigueiralPR, Ourizona/PR, Paraíso do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranapoema/PR, 
Pato Bragado/PR, Perobal/PR, Pérola/PR, PiênJPR, Pinhais/PR, Pinhal de São Bento/PR, 
Piraquara/PR, Pitangueiras/PR, Planaltina do Paraná/PR, Pontal do Paraná/PR, Porto 
Barreiro/PR, Porto Rico/PR, Quarto Centenário/PR, Quatiguá/PR, Quatro Barras/PR, Quedas 
do lguaçu/PR, Quinta do Sol/PR, Quitandinha/PR, RamilândialPR, Rancho Alegre D'OesteIPR, 
Reserva do lguaçu!PR, Reserva/PR, Rio Bonito do lguaçu/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio 
Negro/PR, Roncador/PR, Rondon/PR, Santa Fé/PR, Santa Lúcia/PR, Santa Maria do Oeste/PR, 
Santa Mônica/PR, Santa Tereza do Oeste/PR, Santo Antônio do Caiuá/PR, São Carlos do 
Ivaí/PR, São João do Caiuá/PR, São Jorge do lvaíJPR, São José dos Pinhais/PR, São Manoel 
do Paraná/PR, São Pedro do Ivaí/PR, São Sebastião da Amoreira/PR, São Tomé/PR, 
Sarandi/PR, Saudade do lguaçu/PR, Serranópolis do Iguaçu/PR, Tamboara!PR, Tapejara/PR, 
Terra Rica/PR, Tijucas do Sul/PR, Três Barras do Paraná/PR, Tunas do Paraná/PR, Tupãssi/PR, 
Ubiratã/PR, Uniflor/PR, Ventania/PR e VirmondiPR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 0110512012 a et4/20j3t 
Fica estabelecido o salário correspondente aoflCüintes valores mensais, a partir de 1 0  de maio de 
2012: 

a) Motoristas de Jamanta/Carreta e Semi Reboques R$ 1.618,00 

b) Motoristas de Truck 	 R$ 1.432,00 

c) Motoristas de Veículos de Grande Porte como Toco 

R$ 1.230,00 

d) Motoristas de veículos de Médio Porte (MB 608 e similares) e Op. Empilhadeiras R$ 1.026,00. 

e) Motoristas de veículos de pequeno porte até (01 tonelada) e Motociclistas 	R$ 850,00. 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 0110512012 a 3010412013 
Os salários fixos ou a parte fixa dos salários dos integrantes da categoria diferenciada dos 
condutores de veículos rodoviários, devidos em maio de 2011, já corrigidos na forma da convenção 
coletiva de trabalho, serão reajustados a partir de 1 0  de maio de 2012, com aplicação do percentual 
de 7,40% (sete vírgula quarenta por cento). 

PARÁGRAFO ÚNICO: As diferenças relativas ao meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, 
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outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro causado pelo atraso nas negociações deverão ser 
quitadas juntamente com o mês de março de 2013 sem outros ônus para as empresas. 

DESCONTOS SALARIAIS 

CLÁUSULA QUINTA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO INERENTES À 
PROFISSÃO 

A empresa comunicará ao seu empregado a ocorrência de notificação de infração de trânsito, 
quando pelo mesmo praticado, no exercício de sua atividade laboral, apresentando-lhe a respectiva 
notificaçâoe dele colhendo ciente, a fim de que o mesmo possa solicitar documentos, sempre por 
escrito e contra recibo, e interpor o recursoa,frm1Jt4revisto, podendo a empregadora subsidiá-lo a 
tanto. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na ocorrêndge notifij5o  de infração de trânsito, praticada pelo 
empregado no exercício de suas funções, a e1tt  providenciará a apresentação do condutor, que 
deverá firmar o formulário de identificação e fornecer os dados e documentos, na forma estabelecida 
na legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multa de 
trânsito, em uma única vez ou parcelado, após o decurso •do prazo à interposição de recurso 
administrativo pelo empregado, e desde que esta circunstancia tenha sido prevista no contrato de 
trabalho conforme § l°do Ad 462 da CLT. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por qualquer motivo, 
estando pendente recurso administrativo, fica autorizado o desconto do valor da multa, no 
documento de rescisão contratual, certo que, em havendo a desconstituição da infração, em sede 
administrativa ou judicial, ao empregado será devolvido o valor descontado, sendo de sua 
responsabilidade o pedido de restituição do referido valor junto ao Departamento Pessoal da 
Empresa. 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E 
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

As empresas fornecerão comprovantes de pagamentos, especificando as verbas pagas, 
descontos efetuados e recolhimento do FGTS. 
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

13° SALÁRIO 

CLÁUSULA SÉTIMA - DECIMO TERCEIRO 

As empresas que optarem pela ante 
	

poderão fazer os referidos pagamentos 
em quatro parcelas, respectivamente 

	
), outubro, novembro de dezembro. 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA - ALIMENTAÇÃO E ESTADIA 

Aos empregados, quando em viagem a serviço da empresa, fora do seu domicílio sede, é 
assegurada a percepção de alimentação e estadia paga pelas empresas, nos seguintes valores: R$ 
16,00 (dezesseis reais), para almoço; R$ 16,00 (dezesseis reais), para jantar; R$ 7,50 (sete reais e 
cinqüenta centavos), para café; R$ 8,50 (oito reais e cinqüenta centavos), para pernoite, totalizando 
R$ 48,00 (quarenta e oito reais) de despesas diárias comprovadas por documentos fiscais, sem 
natureza salarial. 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA NONA - VALE TRANSPORTE 

Os empregadores concederão vale transporte aos empregados que utilizem em valor mensal nunca 
inferior ao oficialmente cobrado pelas empresas de transporte coletivo multiplicado pelo numero de 
deslocamentos diários e pelo numero de dias úteis no mês. O vale transporte será concedido 
também na hipótese de trabalho em outros dias. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se o pagamento em dinheiro do vale transporte, até o último dia 
útil antecedente a sua utilização. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo aumento de tarifas após o pagamento opcional em dinheiro as 
empresas efetuarão em até 10 (dez) dias a competente complementação. 

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGURO DE VIDA 

As empresas que, em 1° de maio de 2012, não possuam seguro de vida em grupo, sob sua inteira 
responsabilidade, pagarão mensalmente, o valor equivalente a 3% (três por cento) do salário 
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mínimo, por empregado abrangido por esta convenção, ao Sindicato Profissional, que se obriga a 
manter apólice coletiva de seguro, em favor de seus representados, constantes da relação mensal, 
junto águia de recolhimento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 
10.000,00 para morte natural e 
acidente. 

oferecer cobertura mínima de R$ 
000,00 para morte em decorrência de 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese da empresa possuir até cinco empregados abrangidos por 
esta convenção, deverá proceder pagamentos semestrais antecipados, a este título, ao Sindicato 
Profissional, sem se desobrigar, no entanto, de manter informada a Entidade Sindical obreira sobre 
alterações de admissão e demissão. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O seguro estipulado pelo Sindicato Profissional vigerá após 60 
(sessenta) dias da comunicação de adesão e pagamento do prêmio em guias por este fornecidas, 
com autenticação do recolhimento em conta bancária. A empresa deverá comunicar de imediato, ao 
Sindicato Profissional, o nome e a data do nascimento do segurado. Ocorrendo o sinistro dentro do 
mencionado prazo de carência não caberá qualquer responsabilidade ao Sindicato Profissional. 

PARÁGRAFO QUARTO - Permanecem válidos os benefícios mais favoráveis concedidos pela 
empresa, neste sentido, ficando esta, no entanto, responsável por eventual indenização, decorrente 
do não cumprimento do ora estabelecido. 

PARÁGRAFO QUINTO - A vigência desta cláusula será após 60 (sessenta) dias, do arquivamento 
deste instrumento na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado do Paraná. 

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EMPREGADOS NOVOS ADMITIDOS 

Ao empregado admitido à função de outro empregado dispensado, sem justa causa, 
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será garantido aquele salário igual 
	

de menor salário na função, sem 
considerar vantagens pessoais (ins 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 	 MOTIVO DA DISPENSA 

No caso de despedida por justa causa, as empresas comunicarão por escrito aos empregados o 
motivo da dispensa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL 

Nas rescisões contratuais aplicar-se-á o artigo 477 da CLT com a redação dada ao mesmo pela Lei 
7.855189. Na hipótese de não ser efetuado o mencionado pagamento, nos termos estipulados, 
motivado pela ausência do empregado, a empresa fará comunicação por escrito aos Sindicatos dos 
Trabalhadores, que terá 05 (cinco) dias para a sua manifestação. Persistindo a ausência ficará a 
empresa dispensada de qualquer sanção. 

RELAÇÕES DE TRABALHO - CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO 
TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDIÇÕES DE TRABALHO PREVISTAS NA CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGO 

As condições de trabalho fixadas na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria predominante nas 
empresas, firmadas pela entidade patronal participante da presente Convenção Coletiva de Trabalho 
e os Sindicatos representantes dos empregados da categoria predominante correspondente, serão 
aplicadas aos Motoristas e motociclistas, no que aqui não for regulado ou não for conflitante com as 
disposições aqui adotadas, obrigando-se o Sindicato Patronal a fornecer cópias das mesmas e de 
seus Termos Aditivos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão aplicadas aos motoristas antecipações, reajustes ou abonos 
espontaneamente concedidos por Acordos Coletivos ou Aditivos à Convenção Coletiva da categoria 
predominante. 

JORNADA DE TRABALHO -4ÕURACM, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, 
1 ØkS 

1 
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coMpENsAçro DE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

Para as empresas e empregados que optarem pelo regime de compensação de jornada de trabalho, 
o horário será o seguinte: 

a) Extinção completa do trabalho aos sábados: As horas de trabalho correspondente aos sábados 
serão compensadas no decurso da semana de segunda a sexta-feira, com acréscimo de até no 
máximo, duas horas diárias, de maneira que nesses dias se completem as quarenta e quatro horas 
semanais, respeitados os intervalos da Lei; 

b) Extinção parcial do trabalho aos sábados: As horas correspondentes a redução do trabalho aos 
sábados, serão da mesma forma compensadas pela prorrogação da jornada de trabalho de segunda 
a sexta-feira, observadas as condições básicas referidas no item anterior; 

c) Competirá a cada empresa, de comum acordo com seus empregados, fixar jornada de 
trabalho, para efeito de compensação objetivando a extinção total ou parcial do expediente aos 
sábados, dentro das normas aqui estabelecidas. 

Com a manifestação de comum acordo antes referido, tem-se cumpridas as exigências legais, 
sem outra formalidade, observados os dispositivos de proteção da mulher e do menor. 

FÉRIAS E LICENÇAS 

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 

Ao empregado com menos de um ano de empresa, e que rescinda seu contrato laboral, 
será devido o pagamento das férias proporcionais. Fica assegurado também o 
pagamento de 113 (um terço) do salário normal na concessão das férias ou na rescisão 
contratual. 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - UNIFORMES &M$TERIAL  PARA TRABALHO 

Quando obrigatório o uso de u 	 para o trabalho, as empresas fornecerão 
gratuitamente, vedada qualquer 

ACEITAÇÃO DE A 
	

ADOS MÉDICOS 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ATESTADOS MÉDICOS. 

As empresas aceitarão os atestados médicos e odontológicos expedidos pelos 
profissionais dos Sindicatos dos Trabalhadores, tendo em vista convênio firmado com o 
INSS e, na hipótese das empresas disporem de serviços médicos e odontológicos 
própriôs, suas validades dependerão do visto de seus profissionais. 

RELAÇÕES SINDICAIS 

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES À 
ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONA 

Os trabalhadores associados do sindicato por este instrumento normativo, aprovado mediante 
autorização da assembleia geral extraordinária da entidade profissional, contribuirão com um valor 
mensal a título de Contribuição Assistencial, correspondente a 1% (um por cento) ao mês sobre a 
remuneração básica que será descontada em folha de pagamento e repassada pela empregadora no 
mesmo prazo e forma da cláusula anterior. 

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PREVIA 

Conforme previsto no artigo 625-C, da Lei n 0 9.958 (DOU de 13.1.2000), os acordantes, na medida 
do possível, envidarão esforços no sentido da implantação de Comissões de Conciliação Prévia. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

REGRAS PARA A NEGOCIAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 

Os entendimentos com vistas à c 
Trabalho para o período de 1 0  de 
04 reajuste salarial e 03 salários 
antes do início daquele período. 

E REVISÃO 

Etmo Aditivo à Convenção Coletiva de 
a30 de abril de 2013 para as cláusulas 

4rão ser iniciados 60 (sessenta) dias 

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PENALIDADES 
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Pela inobservância do disposto nesta Convenção, excetuada a que se refira a cláusula 18, que já 
tem penalidade prevista, será aplicada multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do 
salário normativo, por empregado, que reverterá em favor da parte prejudicada. 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - EMPRESAS CONCORDATÁRIAS, FALIDAS 

As empresas concordatárias e a massa falida que continuar a operar, poderão, previamente, 
negociar com a entidade sindical dos Empregados condições para pagamento dos salários, índices 
de correção salarial e haveres rescisórios. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A negociação prevista no caput da cláusula 11 estende-se também as 
empresas que comprovarem dificuldades econômicas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FORO 

As divergências serão, dirimidas pelas partes, sendo que o foro competente para apreciar qualquer 
reclamação trabalhista oriunda da presente Convenção Coletiva de Trabalho, será o da Junta de 
Conciliação e julgamento ou Juízo de Direito da localidade onde o empregado prestar seus serviços 
ao empregador. 

MOACIR RIBAS CZECK 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARANA 

HELMUTH ALTHEIM 

SINDICATO DOS 5TRIBUIDORES DE VEICU 
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